
Анотація 

навчальної дисципліни 

«Методика і організація досліджень в насінництві і насіннєзнавстві та 

цифрова агрономія» 

Мета: вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

цілісного уявлення про цифрові технології в агрономії, засвоєння основ 

проведення наукових досліджень в насінництві і насіннєзнавстві та придбання 

практичних навичок щодо їх ефективного застосування в професійній діяльності, 

а також для неперервного, самостійного підвищення рівня своєї професійної 

кваліфікації на основі сучасних освітніх та інформаційних технологій. 

Завдання: розширення і закріплення теоретичних знань у здобувачів вищої 

освіти та розвиток умінь та навичок з використання цифрових технологій в 

сільському господарстві, принципи застосування в агрономії, основи 

використання інтернет технологій; володіння основами планування, проведення 

наукових досліджень в насінництві; засвоєння особливості аналізу, статистичної 

обробки та подання результатів досліджень в насінництві та насіннєзнавстві. 

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є методи організації наукових 

досліджень в насінництві, особливості аналізу, статистичної обробки та подання 

результатів досліджень, цифрові технології в агрономії та ефективність їх 

застосування, системи точного землеробства. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Тема 1. Структура та основні завдання наукових установ. 

Тема 2. Вибір напрямку й планування науково-дослідної роботи в 

насінництві та насіннєзнавстві, аналіз теоретико-експериментальних 

досліджень і формулювання висновків 

Тема 3. Наукова інформація: пошук, накопичення і обробка  

Тема 4. Вимоги до планування та проведення досліду в насінництві та 

насіннєзнавстві 

Тема 5. Польові досліди та їхня класифікація 

Тема 6. Методи розміщення варіантів у дослідах 

Тема 7. Облік урожаю  

Тема 8. Методики спостережень аналізів і обліків в насінництві та 

насіннєзнавстві 

Тема 9. Особливості аналізу, статистичної обробки та подання 

результатів досліджень в насінництві та насіннєзнавстві 

Тема 10. Новітні технології у сільському господарстві: проблеми і 

перспективи впровадження 

Тема 11. Цифрові технології в агро-комплексі 

Тема 12. Система точного землеробства 

Тема 13. Технологія змінних норм внесення  



Тема 14. Система картування врожайності  

Тема 15. Паралельне водіння агрегатів – елемент системи точного 

землеробства 

Тема 16.  Мобільні додатки для фермерів 

 Тема 17. Цифрові помічники агровиробника, що створені в Україні 
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